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In februari 1976 zal het veertig J aar geleden zijn 

dat de General Theory of Interest , Employment and 

Money van John Maynard Keynes verscheen. De Royal 

Economie Society van Groot-Brittannië die reeds 

geruime tijd bezig is met de publikatie van de ver

zamelde werken van Keynes, merkt bij de delen die 

betrekking hebben op de General Theory, op dat het 

het meest provocerende boek is, geschreven door een 
. . . . 1) p d . econom1st van Z1Jn generatle . rovoceren 1s een 

juiste typering voor een werk dat opent met de mede

deling dat de schrijver zich richt tegen een econo

mische theorie die het denken dan reeds honderd 

jaar beheerst en waarvan hij stelt dat het misleidend 

is haar te doceren en rampzalig haar toe te passen 
2
). 

Keynes bracht een theorie die tot andere conclusies 

leidt dan de theorie die toen algemeen werd aanvaard . 

Daarom wordt gesproken over de Keynesiaanse revolu

tie 3) 

Het boek is geschreven in een periode, die wordt 

gekenmerkt door wat de schrijver heeft genoemd: de 

"greatest economie catastrophe ..••.• of the modern 

world" 4). Volgens één van de schrijvers over Keynes 

heeft juist de indruk van deze depressie tot gevolg 

gehad dat de algemene diagnose van Keynes en Z1Jn 

klemtoon op de hantering van de overheidsantvangsten 

en de overheidsuitgaven als therapeutische middelen 
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tot de verbeeldingskracht sprak van de generatie die 

de depressie had ervaren. Daarnaast, aldus wordt ge

steld, is sprake van een dramatische invloed op de 

b d . . . 5) 1 macro- ena er~ng ~n de econom~e . De Genera 

Theory scheen een receptuur te bevatten waarmee een 

herhaling van een dergelijke economische inzinking 

zou kunnen worden voorkomen. Jarenlang is na de 

tweede wereldoorlog door economisten van allerlei 

kleur op zelfverzekerde toon gesteld dat w~J voldoen

de instrumenten hadden om dit te bereiken. 

Thans is deze zelfverzekerdheid wel verdwenen. Weer 

is sprake van een depressie, de ernstigste van de 

tot nu toe na de tweede wereldoorlog verstreken 

periode. 

Het ervaren van deze depressie, de zorg over het 

milieu en de aandacht voor de zg. eindige voorraad 

grondstoffen leiden tot vragen over het funktio-

neren van onze econom~e. 

Het is bekend dat ons economisch stelsel niet bij 

iedereen geliefd is. In de huidige omstandigheden 

lijkt de aandacht voor de critici groter. Ook in 

ons land is aandacht besteed aan het congres dat de 

Franse socialistische partij dit jaar heeft gewijd 

aan wat "la crise mondiale du capitalisme" werd ge-
6) . . 

noemd . Een daar optredend Russ~sch econom~st 

stelde dat het kapitalistische systeem zijn grenzen 
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heeft bereikt en dat het diende te wor den ver v an-

gen . Hij achtte het niet langer oppor tuun t e wach-

ten met deze vervanging tot de bedorven vrucht 

vanzelf van de boom zou vallen 
6a) 

De voorzitter van het N.V.V . heeft onlangs ver

klaard dat hij met zorg konstateert dat het beleid 

van de regering voor 1976 slechts is gericht op 

een vermindering van de stijging van de werkloos

heid. Hij stelde in dit verband de vraag of binnen 

de huidige economische orde het vraagstuk van de 

werkloosheid wel oplosbaar is en suggereerde dat 

de greep van de overheid op het economisch leven 

groter zou moeten worden 7) 

In een vorig jaar te Nijmegen gehouden en nogal 

bekend geworden toespraak heeft de minister-presi

dent gesteld dat het socialisme , zoals hij dat daar 

omschreef, op gespannen voet staat met de vrije on-

d . . . d k . S) 
ernem~ngsgew~Jze pro u t~e . 

Het N. K. V. heeft onder de titel "Een v~s~e ter visie" 

een ontwerp voor een visieprogramma gepubliceerd, 

waar~n men o . a . probeert kenbaar te maken welk zicht 

men heeft op de maatschappij en de wereld en op de 
. . d . 9) 

pos~t~e van de mens aar~n . 

Hiermee ~s slechts op enkele uitingen binnen het 
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Nederlandse kader gewezen. Op uitspraken 

over de zg. internationale economische or

de zal ik thans niet ingaan , hoewel een 

samenhang met onze economische orde niet 

kan worden ontkend . Vanuit allerlei groe

peringen (politici , werknemers , werkgevers , 

kerkelijke leiders en wetenschapsbeoefena

ren uit allerlei disciplines) is de laatste 

jaren de vraag over het funktioneren van 

onze economische orde zo vaak gesteld, dat 

het onzinnig zou Z1Jn aan deze vraag schou

derophalend voorbij te gaan . 

Er is kennelijk sprake van onvrede met de 

resultaten van economische processen. Deze 

onvrede leidt tot een verwijt aan de econo

mische orde , die in een aantal gevallen 

zeer algemeen wordt aangeduid als de (!) 

kapitalistische orde. 

Verbeteringen worden voornamelijk langs 

twee wegen gezocht : enerzijds via meer over

heidsingrijpen en anderzijds via een radica

ler optreden, nl . via een verandering van 

de economische orde lO) 

Bij de roep om meer overheidsinvloed wordt 

gesteld, dat dit voortvloeit uit de taak die 
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aan de overheid is op gedragen om werkzaam te zi jn ~n 
I I ) 

het kader van het algemeen belang . Deze algemene 

f ormulering is weini g b evredi gend . Het lij kt mij 

niet juist in allerlei situat ies onder dit motto 

naar de over heid te verwijzen als een soort opper

wezen. Immers intussen worden allerlei middelen ge

bruikt om diezelfde overheid er op te wijzen dat in 

de te formuleren uitspraak over wat in het algemeen 

belang zou zijn wel degelijk het met kracht naar 

voren gebrachte groepsbelang herkenbaar moet zijn. 

De overheid kan geen onafhankelijke en/of onpartij 

dige scheidsrechter zijn. 

Een tweede probleem is, dat de uitspraak "de greep 

van de overheid op het economisch leven" moet toe

nemen, weinig duidelijk is . Indien wordt gedoeld öp 

de direkte en indirekte invloed via bestedingen, 

moet worden bedacht, dat het beslag van de kollektie

ve sektor - dat wil zeggen de uitgaven van het Rijk, 

de overige publiekrechtelijke lichamen en die in het 

kader van de sociale verzekering - in procenten van 

het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen is 

gestegen van 36% in I960 tot 54% in I974. Het to

tale bedrag van deze uitgaven moet worden gefinan

cierd door middel van belastingheffing, premiehef

fing en operaties op de geld- en kapitaalmarkt. De 

omvang van de benodigde ontvangsten , de wijze van 

financiering, de omvang en de richting van de uit-
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gaven beinvloeden o.a. de produktie- en consumptie

beslissingen van de partikuliere sektor. 

Het is ook mogelijk dat niet wordt gedoeld op deze 

(direkte en indirekte) beinvloeding via de bestedin

gen, maar op een kontroleren van of ingrijpen in be

paalde beslissingen in de partikuliere sektor. Dat 

gaat dan veel meer in de richting van de tweede be

nadering: een verandering van de orde. 

Wellicht spreken de gebruikte termen: kapitalisme, 

socialisme en economische orde aan. De zorgvuldigheid 

gebiedt echter stil te staan bij de vraag hoe - gegeven 

een bepaalde probleemstelling - een economische orde 

het best kan worden getypeerd. 

Men kan zich afvragen of wellicht bepaalde doelstel

lingen van de samenleving de economische orde karakte

riseren. Dit wordt naar mijn mening terecht ontkend. 

Een voorbeeld ter toelichting. Is de volgende opsom

ming: systematische groei van de economie, volledige 

werkgelegenheid en een stijging van de levensstandaard 

op basis van verricht werk typerend voor een socialis

tische maatschappij? De socialistische schrijver die 

deze opsomming geeft, vindt zelf van niet. Hij betoogt 

nl. dat het op basis van deze - wat hij noemt - sociale 

normen niet mogelijk is een eenduidig onderscheid te 

maken tussen een kapitalistische en socialistische eco

nomische politiek . Het fundamentele verschil is volgens 
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hem gelegen in sociale instituties. In het kapitalis

me zullen "private capitalist ownership and the inte

rests of the ruling classes and farces" de wijze be

invloeden waarop de "sociale normen" worden gereali

seerd IZ). Er is volgens .deze schrijver sprake van 

een negatieve be1nvloeding. 

Het gaat kennelijk om de instituties . De orde is 

middellijk. Men zoekt in deze visie de orde, het ge

heel van instituties, die het beste de realisatie van 

de doelstellingen garandeert. Deze benadering roept 

echter enige vragen op. In de eerste plaats: is het 

verband tussen de "orde" en de realisatie van de 

doelstellingen zodanig onderzocht, dat hierover weten

schappelijke uitspraken mogelijk zijn? Het antwoord 

moet volgens mij ontkennend zijn. In de tweede plaats: 

wordt over de "orde" geen waardering uitgesproken? 

Indien dit wel zo is, is de orde geen neutraal middel 

of instrument om bepaalde doeleinden te realiseren, 

maar eveneens een doe 1. De vraag wordt : welke "orde" 

wil men aanvaarden om bepaalde doeleinden te reali

seren? 

In dit verband zij gewezen op de door Zuiderna ge

stelde vraag over de bruikbaarheid van het begrip 

economische orde en over de verhouding van dit be

grip tot begrippen als rechtsorde, politieke orde en 
. 13) . h . soc1ale orde • De econom1sc e orde 1s slechts een 
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aspect van wat ik dan maar maatschappelijke orde noem. 

Dat neemt niet weg dat de economist een eigen vraag

stelling heeft. Hij zal uitgaan van een aantal vragen, 

waarvan hij stelt dat zij in elke samenleving moeten 

worden opgelost : 

I . Hoe zal de produktie van goederen en diensten en 

daarmee de verdeling van de produktiemiddelen over 

de verschillende aanwendingsmogelijkheden worden 

georganiseerd? 

2. Hoe zal de verdeling van het geproduceerde pakket 

aan goederen en diensten worden georganiseerd? 

3. In welke mate en op welke wijze zal worden overge

dragen aan degenen die niet deelnemen aan het 

voortbrengingsproces en aan degenen die hoewel mee

werkend niet in voldoende mate delen in de resulta

ten van de voortbrenging? 

Hoe worden deze problemen opgelost 1n een systeem dat 

als kapitalistisch wordt aangeduid? In de literatuur 

wordt als kenmerkend voor het kapitalisme genoemd de 

afwezigheid van een centraal plan. De coÖrdinatie van 

de talloze beslissingen van de private huishoudingen 

dient door middel van het prijsmechanisme te geschie

den . Essentieel zijn een aantal vrijheden, te weten: 

vr ijheid van consumptie , vrijheid van beroepskeus, 

vri jheid om te spar en , vrijheid om te investeren en de 
. h . d . . d 14) . h d . d aanwez1g e1 van pr 1vaat e1gen om . D1t ou t 1n at 
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op de arbeid smarkt de ondernemers als vragers optre

den en de consumpti ehu ishoudingen a l s aanb ieders . Dit 

a s pekt lS doo r Sweezy sterk naar vo r en gehaa ld : de 

"d i fferentia specifi ca" van het kapitalisme i s dat ln 

dit stelsel sprake is van koop en verkoop van a r be ids-
. 15) 

prestatles . 

Tegenover dit kapitalisme worden door Halm gesteld 

het autoritaire socialisme en het liber ale socialisme . 

In beide vormen van socialisme zal sprake zijn van in 

een centraal plan geformuleerde doelstellingen . Vrij 

heid van consumptie en vrijheid van beroepskeuze 

blijven in het liberaal socialisme gehandhaafd, een 

stelsel waarin sprake is van een zodanige socialisa

tie van de andere produktiemiddelen dan de arbeid dat 

een niet omvangrijke band van private ondernemingen 

mogelijk blijft 16 ) . 

Is het met behulp van de genoemde criteria mogelijk 

onze economische orde als kapitalistisch te typeren? 

Er is geen centraal plan waarin de voor een bepaalde 

periode na te streven doelstellingen worden geformu

leerd . De produktie vindt voor het grootste deel 

plaats binnen private ondernemingen . De leiding van 

deze ondernemingen heeft beschikkingsmacht over de 

produktiemiddelen , dat wil zeggen zij bepaalt de 

aanwendingsrichting . Zij neemt ook de investerings

beslissingen .. Het grootste deel van de werkgelegen-
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heid is gebonden aan de partikuliere sektor. Opge

merkt moet echter worden dat aan de genoemde beschik

kingsmacht 1n de loop van de tijd wel enige grenzen 

zijn gesteld. Zij hebben betrekking niet alleen op de 

produktiefaktor arbeid maar : bijvoorbeeld ook in de toe-

nemende mate op de vestigingsplaats van de produceren

de eenheid en op de gevolgde produktiemethode, via 

milieuwetten , de zojuist van kracht geworden selek

tieve investeringsregeling en de regelingen in het 

kader van de ruimtelijke ordening . Daarnaast zij ge

wezen op richtlijnen die in het kader van de E. E.G . 

worden gegeven. 

Deze regels beperken de vrijheid die Halm essentieel 

noemt voor het kapitalisme . Op basis van zijn criteria 

lijkt geen antwoord dan wel slechts een weinig bevre

digend antwoord mogelijk op de vraag of ons stelsel 

kapitalistisch is. Aan de andere kant kan worden vast

gesteld dat vanuit de benadering van een "socialis

tische economie" voor velen ook van onduidelijkheid 

sprake is . In de planeconomie blijkt de rol van de 

markt ook voor uitbreiding vatbaar te zijn. Plan en 

markt zouden in een socialistisch stelsel geen elkaar 

· 1 · d 1 · .. 16 a) H h u1ts u1ten e a ternatleven Z1Jn . oezeer ec ter 

aan beide zijden ook sprake is van ontwikkelingen, 

die de vraag hebben opgeroepen of sprake 1s van een 

convergent i e van beide stelsels, toch is moeilijk te 
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ontkennen dat er fundamentele verschillen z~Jn. Kan 

van een fundamenteel verschil worden gesproken , ~u

dien wordt gekeken naar de verantwoording die de lei

ding van de onderneming aflegt over het funktioneren 

van de onderneming? Is in ons stelsel niet sprake van 

een indirekte verantwoording aan de gemeenschap, nl. 

v~a het resultaat dat wordt behtiald (winst of ver

lies) en van een direkte verantwoording (althans in 

bepaalde omstandigheden) aan de kapitaal- en krediet

verschaffers en van vrijwel geen verantwoording aan 

de werknemers? Slechts in enkele gevallen wordt men 

door de overheid ter verantwoording geroepen, zoals 

bijvoorbeeld in het kader van de Wet Economische 

Mededinging. Zou een economische orde socialistisch 

kunnen worden genoemd, zodra een direkte verantwoor

dingsplicht aan de gemeenschap bestaat , nog in het 

midden latende of dat altijd aan de centrale over

heid moet geschieden? Op basis van het criterium van 

de verantwoording lijkt het mogelijk te stellen, dat 

onze economische orde nog kapitalistisch is. 

Daar de economische orde - zoals reeds gezegd - een 

aspekt is van de maatschappelijke orde, kan hante

ring vad het begrip economische orde gevaarlijk zijn . 

Zelfstandig gebruik van dit begrip kan suggereren 

dat over de instituties rond produktie en verdeling 

en verdeling van goederen en diensten en inkomens 
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geisoleerd kan worden gesproken. 

Is elke organisatie van de produktie en de verdeling 

niet ingebed in daarbij behorende gedragregels die 

deze organisatie dragen (een sociale orde), in een 

daarbij behorend machtsstelsel dat o.a. rechtsnormen 

levert en verandert, markten openhoudt of sluit (een 

politieke orde) en een geheel van regels dat de onder

linge verhouding tussen bijvoorbeeld individuen in 

bepaalde omstandigheden aanvullend of dwingend regelt 

(een rechtsorde)? Indien sommigen stellen 17
) dat het 

hart van het kapitalistische produktiesysteem 1s ge

legen in het feit dat de arbeid en de werknemers pr1-

mair worden gezien als produktiemiddelen en kosten

faktoren, dan zal een verandering hiervan leiden tot 

een verandering van de maatschappelijke orde. 

Immers, indien de arbeid geen "produktiemiddel" meer 

is, zal de arbeid op een andere wijze dan thans moeten 

worden verdeeld over de verschillende mogelijke aan

wendingen. Rond ons huidige produktiesysteem, waarin 

een afweging van verwachte kosten en opbrengsten ter 

bepaling van de aanwending van de produktiemiddelen 

past, is een netwerk van instituties ontstaan die 

vorm opleggen aan het menselijk handelen, dit handelen 

beperken en dit produktiesysteem mede dragen. Een ver

andering 1n het produktiesysteem zal doorwerken in het 

gehele netwerk van instituties . Daarmee zou ons systeem 
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vo lgens het hiervoor gesuggereerde nog wel kapitalis

tisch blijven , immers de wijze van verantwoorden be

hoeft niet noodzakelijk anders te worden. Zo zal vol

gens dezelfde suggestie een econom1e van het Sowjet

type niet kapitalistisch zijn, omdat daar loonver

schillen , evenals bij ons , een allocatieve funktie 

h 17 a) d 1 . ; ebben . Langs deze re eneer 1Jn zou ook het 

criterium van Sweezy zijn bruikbaarheid kunnen ver

liezen. 

De werking van de maatschappelijke orde zal men wil

len beoordelen . Daartoe. is het nodig dat vage ideeën, 

verwachtingen en aspiraties over het welzijn een 

vorm krijgen die de beoordeling mogelijk maakt. Men 

kan dit sukses- indikatoren of welvaarts-maatstaven 

noemen 
18) 

Dit leidt dan tot een norm voor het handelen: zodra 

de feitelijke situatie afwijkt van de geformuleerde 

gewenste situatie moet bijsturing volgen . Het ant

woord op de vraag met welke middelen (instrumenten) 

de bijsturing zal kunnen geschieden, kan eerst wor

den gegeven indien men weet hoe de economische pro

cessen verlopen. Dit inzicht zal door de economische 

theorie moeten worden geleverd , Men kan echter nog 

verder gaan. Is het zinvol welvaartsmaatstaven te 

formuleren zonder rekening te houden met het inzicht 

dat de economische theorie op een bepaald moment 
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biedt? Het heeft naar mlJn mening geen Zln welvaarts

maatstaven (succesindikatoren of doelstellingen)te 

formuleren indien de economische theorie niet aan-

duidt met behulp van welke middelen een spanning tus

sen de gewenste en de feitelijke situatie kan worden 

opgeheven. De huidige stand van de economische weten

schap kan in dit opzicht tot voor~ichtigheid manen. 

Hoe staat het in dit opzicht met onze economische of 

wellicht beter maatschappelijke orde sedert de tweede 

wereldoorlog? 

Indien wij uitgaan van de eens door de S.E.R. gefor

muleerde doelstellingen: optimale groei, volledige 

werkgelegenheid, een evenwichtige betalingsbalans, 

een stabiel prijsniveau en een redelijke inkomensver

deling krijgen wij geen duidelijk beeld 
19 ). Wat de 

groei betreft kunnen wij wijzen op het feit dat het 

reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking ge

meten in prijzen van 1970 is gestegen van ongeveer 

f 4.000,-- in 1950 tot ongeveer f 8.700,-- in 1974, 
. bb 1' . 20 ) dat houdt dus rulm een verdu e lng ln . 

Is dit een optimale groei geweest? Zonder dat de 

kriteria zijn gespecificeerd met behulp waarvan dat 

zou moeten worden bepaald, valt er niets over te zeg

gen . Wel duidelijk is dat sedert ongeveer 1966 juist 

dit aspekt van onze economische orde in diskussie 

komt en wel langs twee lijnen : enerzijds via de 

milieuproblematiek en anderzijds via de 



- 15 -

problematiek van de uitputting van de schaarse 

grondstoffen. Door de milieuproblematiek werd aan 

degenen die dat dreigden te vergeten weer eens 

duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van het reële 

nationale inkomen per hoofd als sukses- indikator of 

welvaarts-maatstaf slechts beperkt bruikbaar is. 

Op één of andere wijze zal toch rekening moeten 

worden gehouden met o . a . de negatieve aspekten van 

de groei. De schaarste-problematiek vestigde de aan

dacht op het tijdsaspekt van de welvaart . Door de 

eenzijdige klemtoon op de groei dreigde men te ver

geten dat er ook een vraagstuk is van verdeling van 

de welvaart in de tijd: het reeds zeer oude theore

tische begrip tijdsvoorkeur wordt in dit licht be

langrijk . 

In 1968 heeft Rutten al gekonstateerd dat de beteke

n~s van de afzonderlijke doelstellingen een wat 

glijdende ontwikkeling kan doormaken 21 ). Een lang

durige periode met geringe werkloosheid drukt de 

betekenis van deze doelstelling weg uit de belangstel• 

ling . Hetzelfde gebeurt echter wanneer een doelstel

ling bij voortduring niet wordt gerealiseerd. Dit is 

gebeurd met het stabiele prijsniveau als doelstelling. 

Sedert 1950 is het prijsniveau gestegen met ongeveer 
22) 250% • Kennelijk te gemakkelijk is hier langdurig 

genoegen mee genomen; wij leefden innners in een "age 
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of inflation". De mededeling dat het streven naar 

volledige werkgelegenheid en het streven naar een 

stabiel prijsniveau niet te verenigen doelstellin

gen kunnen zijn, werd kennelijk als alibi aanvaard. 

In 1958 werd men wellicht nog verder gerustgesteld 

door de bekende studie van Phillips over het verband 

tussen werkloosheid en de procentuele veranderingen 

in de nominale loonvoet en daarmee in het prijspeil, 

waardoor het dilemma tussen volledige werkgelegenheid 

en inflatie duidelijk scheen te worden vastgelegd 23 ). 

In diskussies werd vervolgens nogal eens een beroep 

gedaan op de openheid van onze economie en het be

staande stelsel van vrijwel vaste wisselkoersen, waar

door men zich niet kan beschermen tegen de geÏmpor

teerde inflatie 24 ) . Werd daarmee een volgend alibi 

geboden aan politici en anderen die daaraan behoefte 

hadden? 

De enige doelstelling die een zekere mate van hard

heid heeft gekregen, is die welke betrekking heeft op 

de betalingsbalans . Als norm wordt gesteld, dat het 

overschot op de lopende rekening van de betalingsba

lans inclusief de voorraadvorming 2,5% à 3% van het 

netto nationaal inkomen tegen marktprijzen dient te 

Z~Jn . 



- 17 -

Wat de inkomensverdeling betreft ~s ~n de na-oorlogse 

periode zonder h arde norm sterk gewerkt in de sfeer 

van de herverdeling van het pr imaire inkomen via uit

keringen aan werklozen, bejaarden, weduwen, arbeids

ongeschikten en uitkeringen in het kader van de bij

standswet . In de vorming van de primaire inkomens 

wordt eveneens ingegrepen . Onlangs is het resultaat 

voor de personele inkomensverdeling onderzocht door 
25) 

het C.P.B. • 

Het is eigenlijk merkwaardig dat zo lang is gewerkt 

met kwalitatief en vaag geformuleerde doelstellingen, 

waarbij ook nog plaats was voor strijdigheid. Het 

besef dat twee van de doelstellingen - te weten die 

met betrekking tot de betalingsbalans en het prijs

peil - moeten worden beschouwd als randvoorwaarden, 

maakt het geheel niet duidelijker! In 1964 was de 

werkloosheid 0,9% van de afhankelijke beroepsbevol

king. Was dit een sukses of juist niet, omdat een 

proces in gang werd gezet dat leidde naar de huidige 

situatie? Een duidelijke en meer kwantitatieve for

mulering - uiteraard met toleranties - lijkt gewenst. 

Daarbij moet ook niet de periode worden vergeten 

waarop de aldus geformuleerde doelstellingen betrek

king hebben. Het heeft geen zin als doelstelling te 

formuleren "volledige werkgelegenheid", indien de 

begrippen frictiewerkloosheid en onvrijwillige 

werkloosheid niet kwantitatief zijn gevuld. 
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Integendeel, het is zelfs gevaarlijk. Men wordt er 

door verleid geen maatregelen te nemen, terwijl bij 

een duidelijker formulering een signaal was gegeven, 

dat men op één of andere wijze moet bijsturen. 

Dit jaar heeft de minister-president gepleit voor een 

herijking van of een bezinning op de doeleinden van 

de economische politiek 
26

). De voorzitter van de 

S.E.R. volgde hem hierin in zijn rede bij gelegenheid 

van de v1er1ng van het 25-jarig bestaan van deze 1n

stelling. Deze herbezinning zal naar mijn mening of 

moeten leiden tot doelstellingen die niet strijdig 

zijn, of wanneer dit niet bereikt kan worden tot 

duidelijkheid over de vraag welke doelstelling in 

welke mate gedurende welke termijn voorrang heeft. De 

op grond van deze herbezinning eventueel doorgevoerde 

veranderingen zullen de maatschappelijke orde niet "On

beroerd laten. Indien bijvoorbeeld de konklusie zou 

zijn, dat ter betere bestrijding van inflatie de be

voegdheden van de Nederlandsche Bank zouden moeten 

worden veranderd of uitgebreid, dan zal dat leiden 

tot bijvoorbeeld een verandering van de Bankwet . Een 

verandering van een institutie. Indien de konklusie 

zou zijn, dat onvrijwillige werkloosheid beter kan 

worden vermeden wanneer wordt afgestapt van het 

systeem van een inkomensgarantie en overgegaan op een 

systeem van verblijfs- of werkgarantie en omscholingsga

rantie , dan zal dit leiden tot een verandering van 
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de str uctuur van de sociale wetten. Een verandering 

van een institutie . Daarmee wordt echter niet het 

kapitalistisch karakter van ons economisch ste ls el 

aangetast . Althans niet binnen het hiervoor gesug

gereerde criterium. 

Een poging om de gedachten over de maatschappelijke 

orde vorm te geven is te vinden in de reeds genoemde 

diskussienota van het N. K.V. "Een visie ter visie". 

Het gaat in deze studie om meer dan om de doelstel

lingen van de economische politiek. In deze studie 

wordt een bonte verzameling kenmerken (ten onrechte 

aangeduid als "de wezenlijke kenmerken van de grond

struktuur") van onze samenleving opgesomd: 

(a) het is een laatkapitalistische verzorgings- . 

staat; (b) het is een kompetitiemaatschappij; 

(c) het is een konsumptiemaatschappij; (d) het eco

nomisch aspekt speelt een overwegende rol; (e) het 

1s een kapitalistisch produktiesysteem; (g) er 1s 

sprake van een toenemende concentratie van macht; 

(h) er 1S een toenemende invloed van de overheid; 

(i) er 1S een toenemende tendens naar planning; 

(j) er is een toenemende tendens naar socialisering; 

(k) er is een drang naar democratisering; (1) er is 

sprake d . . 1' . 27) van een toenemen e 1nternat1ona 1ser1ng • 

Opvallend is direkt al dat het internationale aspekt 

als laatste in de rij verschijnt. Op deze wijze wordt 
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pas aan het einde van de beschouwing vastgesteld, dat 

de speelruimte voor een naar binnen gericht zelfstan

dig, beleid en het tot stand brengen van een e1gen 

maatschappelijk stelsel betrekkelijk gering is. Daar

mee is één van de lastigste elementen van de proble

matiek weergegeven. Het is te betreuren dat het be

toog wegloopt in de niet erg vruchtbare mededeling 

dat moet worden gestreefd naar een aanvaardbaar even

wicht tussen de rol van gidsland en een schadelijk 
. 1 28) 1so ement . 

In de eerste plaats zal goed moeten worden onderzocht 

op welke wijze en in welke mate de openheid van onze 

economie,die zich uit . in vrij verkeer van goederen, 

diensten en produktiemiddelen, de mogelijkheden tot 

verandering van de eigen economische en maatschappe

lijke orde beperken. Dit onderzoek zal de diskussies 

over de andere punten •. sterk beinvloeden. 

Studies over de kenmerken en de werking van onze 

maatschappelijke orde zijn van betekenis omdat alleen 

op basis hiervan een deugdelijke vergelijking van ons 

eigen systeem met de andere (bestaande) systemen mo

gelijk wordt en omdat alleen op basis hiervan een 

waardering kan volgen . Deze studie bevat echter naar 

mijn mening te oppervlakkige en te generaliserende 

uitspraken . Daardoor wordt afbreuk gedaan aan een 

poging waar voor men veel waardering kan hebben. Enige 

voorbeelden ter toelichting . 
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I. Bij de konstatering dat de invloed van de over

heid is toegenomen, wordt gesteld dat de meerder

heid van de bevolking dit als noodzakelijk ziet 

en aanvaardt 29 ). 

Kan men echter niet met evenveel recht stellen 

dat de meerderheid van de bevolking geen flauwe 

notie heeft van de vele wijzen waarop en de mate 

waarin de overheid invloed heeft op alleen al het 

economisch proces? Men hoede zich in deze voor 

optimisme. 

2. Met betrekking tot onze samenleving wordt ge

steld dat de vrije konkurrentie, waarop het 

markt- en prijsmechanisme zou zijn gebaseerd, 

zelfs tot ordenend principe van de economie is 

verheven . 30 ) 

Het zou wel zuiverder Z1Jn geweest hier te stel

len dat sprake is van één van de ordenende prin

cipes. Het begrip vrije konkurrentie wordt te ge

makkelijk gehanteerd. Het is toch bekend dat de 

vrije konkurrentie op velerlei wijzen wordt be

perkt. Dat heeft toch geleid tot een Wet 

Economische Mededinging, die overigens nog steeds 

berust op de idee dat een beperking van de konkur

rentie ook heilzaam kan zijn. Trouwens men moet 

zelf elders in de studie toegeven, dat de werking 

van het marktmechanisme door de overheid al 
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en~gsz~ns - het stelt kennelijk niet al te veel 

voor - is gereguleerd en dat de vrijheid van het 

partikuliere ondernemen niet absoluut meer is. 

Moet echter niet zonder meer worden gesteld, dat 

de overheid (in al haar facetten), bepaalde grote 

ondernemingen, v~a afspraken groepen van onder

nemingen èn de vakbeweging machtsblokken vormen 

die de werking van het prijsmechanisme beinvloe

den? Niet zonder reden werd in de jaren vijftig 

door Galbraith gewezen op de problematiek van de 

macht en de kontra-macht 31 ). 

3. Met betrekking tot de konsumptie schrikt men even

min terug voor het doen van forse afspraken. Onze 

samenleving wordt in dit verband het volgende ver

weten: er is sprake van een onharmonische behoef

tenbevrediging; er is een overvloedig aanbod van 

goederen ter bevrediging van behoeften met een ge

r~nge maatschappelijke urgentie en een geringe ~nner

lijke waarde 32 ). 

De groepen met de hogere inkomens wordt voorgehouden 

dat hun vraag naar zeer onbelangrijke en zelfs deca

dente bevredigingsmogelijkheden de aanwending van pro

duktieve krachten sterker bepalen dan de primaire be

hoeften van die groepen die gebrek aan koopkrachtige 

vraag hebben . Hoe zal men dat allemaal waarmaken? Is 

het gegeven de na-oorlogse groei van de kollektieve 
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voorzieningen vol te houden , dat i n ons land de be

vrediging van individuele behoeften de voorrang 

krijgt boven uit sociaal oogpunt nuttiger kollektie

ve voorzieningen? Bovendien wie zal bepalen wat minder 

belangrijk en wat sociaal nuttiger is? 

Het probleem van de sociale rangschikking op basis 

van aggregatie van individuele voorkeuren heeft al 

geruime tijd de aandacht van de economisten. Onder 

welke voorwaarde of voorwaarden is het mogelijk uit

spraken te doen over de sociale nuttigheid - dat wil 

zeggen over een rangschikking in de zin van meer ge

wenst of minder gewenst - van verschillende pakketen 

goederen en diensten? Onlangs heeft Arkhipoff er 

weer eens op gewezen dat een dergelijke rangschik

king de aanwezigheid van een absolute diktator ver-

33) 0 
•• kk 1' 'k 1 ° f gen • Een we~n~g aantre e ~J a ternat~e voor 

de huidige situatie. 

Een andere vraag is of in onze orde sprake is van 

souvereiniteit van de konsument. Hiermee wordt be-

doeld een situatie die door Von Mises als volgt is 

omschreven: noch de ondernemers, noch de boeren, 

noch de kapitalisten bepalen wat geproduceerd moet 

worden; dat gebeurt door de konsument. En vervol

gens: de konsument bepaalt wat zal worden geprodu

ceerd, welke kwaliteit het geproduceerde zal hebben 
34) 

en welke hoeveelheden zullen worden geproduceerd 
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In sommige publikaties wordt deze invloed ontkend. Er 

~s niet alleen een impuls van de konsument naar de 

producent, maar ook één van de producent naar de kon

sument . Deze laatste impuls wordt wel eens zeer sterk 

beklemtoond en leidt dan tot de generalisatie dat de 

konsument met behulp van geraffineerde psychologische 

technieken in een bepaalde richting wordt gedwongen 35 ). 

Zo klinkt het nogal dramatisch en de uitspraak leidt 

dan ook tot een reaktie van de zijde van· producenten, 

die zichzelf in deze tekening niet meer herkennen. 

Minder dramatisch klinkt het, indien wordt gesteld dat 

de in de economische theorie gepostuleerde souvere~n~

teit van de konsument veronderstelt dat de vragers han

delen op basis van relevante informatie over de prijs 

en de kwaliteit. Deze informatie zou ontbreken met als 

gevolg: slechte kwaliteit, niet veilige produkt en, 

niet gehonoreerde garanties en wat wordt genoemd 

"consumerism" 36 ) . 

Gegeven de inkomensontwikkeling hebben veel vragers wel 

de mogelijkheid middelen aan te wenden ter verkrijging 

van adequate informatie over kwaliteit en prijs, echter 

deze aanwendingsrichting verliest het in de strijd 

tegen aanwendingsrichtingen die een direkte bevrediging 
37) 

van bepaalde behoeften beloven . Naast deze punten 

- invloed van de producent , gebrek aan informatie , on

vol doende stimulans bij de konsument om de beoorde

lingsbasis te ver bet er en - wor dt traditioneel in de 
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economie gewezen op de i nvlo ed van monopolies . Ge

steld wordt dat een monopolistische bezi t ter van een 

bepaald produktiemiddel b e l ang heeft bij een ger i nge

re benutting van het produktiemiddel dan overeenkomt 

met de wensen van de konsument ; in geval van een mono

polistische prijszetting is geen sprake van har monie 

tussen konsument en producent m2ar van een belangen

konflikt 38 ) . 

Deze schets maakt duidelijk dat het mogelijk is van

uit het gezichtspunt van de konsumptie een aantal 

vragen te formuleren over onze samenleving, even 

duidelijk is, naar ik hoop , dat de uitspraken emp1-

risch zullen moeten worden getoetst. 

4 . Te gemakkelijk wordt naar mijn mening door het 

N.K .V. een taakstellende planmatigheid voor de natio

nale economie voorgesteld ter oplossing van de pro

blemen, waarop de aandacht wordt gevestigd . Gesteld 

wordt dat deze taakstellende planmatigheid reeds 

sterker en resoluter wordt toegepast in de grote 

ondernemingen . Het marktmechanisme wordt , aldus het 

rapport , voor een goed deel vervangen door een plan

matige programmering . 

Wat hier ook precies mee bedoeld is, vastgesteld 

moet worden dat hier andermaal een beperking op het 

marktmechanisme als ordenend principe wordt genoemd . 

Wat het oordeel over de grote onderneming betreft , 
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lijkt echter ook voorzichtigheid geboden. Is onlangs 

niet gesteld dat in de vezelindustrie sprake ~s ge

weest van een onbeheerste investeringspolitiek waar

door de produktiekapaciteit vergeleken met de afzet-

1 .. kh d ' d 39 ) T 1' 'k . moge ~J e en te groot ~s gewor en . ege ~J ~s 

echter gesteld, dat de west-europesevezelindustrie 

sedert 1972 probeert van "Brussel" toestemming te 

krijgen om te komen tot een soort investeringsbeheer

sing 40). Dit zou zijn afgehouden op grond van de 

anti-kartelbepalingen van het E.E.G.-verdrag. Is dat 

dan een voorbeeld van een star anti-kartelbeleid, dat 

meer problemen kreëert dan oplost? 

Het ~s niet m~Jn bedoeling met deze vragen de studie 

van het N.K.V. naar de prullenbak te verwijzen. Het is 

slechts mijn bedoeling te wijzen op de gekompliceerd

heid van de aangesneden vraagstukken en te pleiten voor 

een open diskussie waarbij argumenten wegen en niet ver

moedens over bijvoorbeeld zoiets als de wortels van een 

individualistisch kompetitiebeginsel waarop dan weer 
41) 

een egoÏstisch geÖriënteerde economie zou zijn gebouwd 

Laat men vooral de tijd nemen deze zaken goed te bestu

deren en te funderen, want alleen op deze wijze zal men 

anderen kunnen overtuigen en - binnen de grenzen die 

het open karakter van onze economie oplegt - zonder dat 

men meer problemen kreëert dan oplost, kunnen komen tot 

een door de opstellers van de nota gewenste fundamentele 

verandering van onze maatschappelijke orde. 
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Intussen blijft de aan het begin reeds genoemde vraag 

of de verbetering van de huidige slechte economische 

situatie een wijziging van ons economisch stelsel 

vergt. De bestrijding van de werkloosheid blijkt 

geen eenvoudige zaak te zijn en heeft reeds ge-

leid tot een diskussie over wat dan de Keynesiaan-

se economische politiek wordt genoemd. In de post

Keynesiaanse literatuur is de rol van de overheid 

bij de bestrijding van de depressie centraal ge

steld. 

De overheid zou v~a een anti-cyclische budgetpoli

tiek de bewegingen in de vraag, de produktie en de 

werkgelegenheid kunnen reguleren. In de na-oorlogse 

literatuur zijn wel opmerkingen te vinden, die de 

gesuggereerde effektiviteit van de post-Keynesiaan-

se receptuur aantasten. 

In de eerste plaats moet dan worden gewezen op het 

steeds sterker naar voren gekomen probleem van de 
. . k 42) 

vertrag~ngsstru turen • Het waarnemen van onge-

wenste ontwikkelingen, het interpreteren van de 

informatie, het beramen van de te nemen maatrege

len en het effektueren hiervan zijn tijd vergende 

zaken. Daarbij komt nog dat de doorwerking van de 

genomen maatregelen eveneens tijd vergt. Het ge

volg van deze opeenstapeling van vertragingen 

kan zijn, dat de overheid een pro-cyclische in-
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vloed heeft _in plaats van een anti-cyclische. Het op 

deze wijze bijsturen van de economie vereist een 

snelle en adequate informatie en een snelle . en ade

quate reaktie. De eerstgenoemde is vrijwel niet aan

wezig en de tweede is niet altijd politiek haalbaar. 

In de tweede plaats blijkt de afwisseling van tekor

ten en overschotten niet zo glad te lopen als binnen 

de voorgestelde politiek zou moeten. Ook in een 

groeiende economie blijkt het geen eenvoudige zaak de 

overheidsuitgaven zodanig in de hand te houden, dat 

van deze zijde niet een voortdurende stijging van de 

geldvoorraad wordt veroorzaakt. Wat ons land betreft 

komt daar nog de invloed van het buitenland bij. 

In de derde plaats zij vermeld, dat in de literatuur 

ernstige twijfels worden geuit over de effektiviteit 

van maatregelen die als tijdelijk worden aangekondigd 

of waarvan wordt verwacht dat zij tijdelijk zullen 

zijn. Men denke aan tijdelijke belastingmaatregelen 

ter stimulering van de bestedingen van het bed~ijfs

leven en/of de konsumenten. Zowel de konsumptie- als 

investeringsbeslissingen worden in sterke mate bepaald 

door invloeden op lange termijn. In dit licht is het 

merkwaardig dat in de afgelopen periode de tijdelijk

heid van een aantal maatregelen ter stimulering van 

de economie zo sterk is beklemtoond 43 ) 
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In de vierde plaats moet worden gewezen op de invloed 

van verwachtingen . Een faktor die o . a . reeds door 

Keynes sterk is beklemtoond. Hij had geen ~ehoefte 

om de betekenis van het ondernemersklimaat te baga

telliseren. Zo stelt hij, dat economische vooruit

gang een economisch en politiek klimaat eist dat 

vriendelijk is voor de gemiddelde ondernemer. In dat 

opzicht verwacht hij kennelijk niet veel van een 

"Labour Government". Waarom anders de mededeling: 

indien de vrees voor een dergelijke regering de 

economische aktiviteit ongunstig beinvloedt, dan 

is dat geen gevolg van een rationele calculatie en 

evenm~n van een samenzwering met een politieke bij

bedoeling; het is louter een gevolg van een versto

ring van het delicate evenwicht in spontaan opti-

m~sme 
44) 

De verwachtingen worden in de theorie van Keynes ge

reflekteerd in o.a. de "marginal efficiency of capi

tal": een verwacht rendement, mede bepaald door de in 

de toekomst verwachte afzet, verwachte prijzen en ver

wachte kosten van komplementaire produktiefaktoren. 

Door pessimisme - om welke redenen ook ontstaan - kan 

de "marginal efficiency" zeer sterk dalen . Hij waar

schuwt er voor, dat de in zijn tijd bepleite monetaire 

politiek ter stimulering van de economie om deze rede

nen niet effektief zal kunnen zijn. Indien door de 

monetaire politiek een daling van de rentestand zou 
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kunnen worden bereikt, zouden - gegeven de curve van 

de "marginal efficiency of capital" - de investerin

gen worden gestimuleerd en daardoor de produktie en 

de werkgelegenheid. De bereikte daling van de rente

stand zal geen effekt hebben, indien de beweging langs 

de curve van de "marginal efficiency" (waardoor de in

vesteringen worden gestimuleerd) volledig wordt gecom

penseerd door een verschuiving van deze curve (waar

door de investeringen worden afgeremd), 

Wat de huidige periode betreft, kan in dit verband 

(nog afziende van invloeden uit het buitenland) worden 

gewezen op de mogelijkheid dat de positieve invloed 

van de overheidsuitgaven op o.a. de werkgelegenheid 

wordt gekompenseerd door een tegengestelde invloed van 

zich doorzettend pessimisme in de partikuliere sektor. 

Een invloed van de ontwikkeling van de loonkosten op 

de werkgelegenheid is hiermee niet alleen niet in 

strijd, maar past volledig ~n het beeld. Enerzijds zal 

een relatieve stijging van de loonkosten de "marginal 

efficiency" negatief beÏnvloeden en daardoor kunnen 

leiden tot een vermindering van de investeri~gen. 

Voorzover door deze investeringen een beroep wordt ge~ 

daan op binnenlandse sektoren zal door deze vr aagver

mi nderi ng de wer kgelegenheid verminder en . 

Anderzijds kan een r elat i eve s t ijging van de loonkosten 

leiden tot het in gang zetten van een pr oces van ver-
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vanging van a rbe id door kapitaa l en op deze wij ze op 

wat langere termijn l e iden tot een geringere werkge

legenheid . Rutten we e s in 1968 al op de mo gelijke 

gevolgen voor de werkgelegenheid van de vóór dat 
46) 

jaar gevoerde politiek van sterke loonstijgingen 

Recentelijk is door Tjan en Den Hartog van C. P. B. en 

Kuipers en Bosch uit Groninge11 g2probeerd meer licht 

te werpen op dit proces binnen het kader van een 

theorie, waarin met een jaargangenmodel van de kapi-
47) taalgoederenvoorraad wordt gewerkt . Het model 

werd in de economische theorie in 1960 ontwikkeld . 

In verband met de diskussies rond de Keynesiaanse 

theorie is het zinvol er op te wijzen, dat in de 

"General Theory" als bepalende faktoren voor de 

werkgelegenheid worden genoemd: de huidige verwachtin

gen met betrekking tot de toekomst en de omvang en 

kwalitatieve eigenschappen van de voorraad kapitaal

goederen. De eigenschappen van de huidige voorraad 

kapitaalgoederen zijn bepaald door verwachtingen uit 

een niet altijd recent verleden 48 ). Indien er in het 

verleden impulsen zijn geweest die leiden tot een ver

vanging van arbeid door kapitaal, dan zal de huidige 

voorraad kapitaalgoederen het resultaat van deze im

pulsen weergeven . 

In de economische theorie zijn wel bakens te vinden 

voor een veiliger vaarroute voor de economie wanneer het 
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het gaat om bijvoorbeeld de werkgelegenheid: het hier

boven genoemde mechanisme van vervanging van arbeid 

door kapitaal wordt uitvoerig besproken, ook wordt 

duidelijk gemaakt dat de gevolgen van dit proces in 

een groeiende economie worden opgevangen, bekend Z1Jn 

de formuleringen over de ontwikkelingen van de loon

kosten en de stijging van de gemiddelde arbeidsproduk

tiviteit. Waren de signalen niet duidelijk genoeg of 

wenste men de bakens niet te zien. Het geheel maakt 

wel de indruk dat men de macht over het stuur kwijt 

was. Wellicht was het een kwestie van mentaliteit. 

Herinnert men zich nog de waarschuwing van de presi

dent van de Nederlandsche Bank voor een mentaliteit 

van "Laat de wal het schip maar keren"? 49 ) 

Daarnaast moet nog worden gewezen op een tweetal schok

ken die aan ons economisch stelsel werden gegéven. In 

de eerste plaats: de invloed van het eerste Rapport 

van de Club van Rome. In Nederland werd dit rapport 

door sommigen geabsorbeerd als ware het een verzame

ling geloofswaarheden. De minister-president heeft 

gezegd, dat degenen die in 1971 met de concepten van 

dit rapport rondliepen, het gevoel hadden een tijdbom 

in handen te hebben. Is het denkbaar dat het ontplof

fen van deze bom ook onnodige schade heeft veroorzaakt? 

Bezinning op de groei is nodig èn uit oogpunt van aller

lei vormen van aantasting van he t milieu en uit oogpunt 

van benutting van de eindige voorraad grondstoffen. 
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Degenen die geloofden dat door middel van de groei 

van de produk t ie vee l prob l emen zouden wor den opge

lo s t , zijn gekonfront eerd met de halve of hele on

waar he id van deze opv att i ng . I nd erdaad kan worden 
11 • b b 1 11 50) gesteld : The solut~on ecame the pr o em . 

Een afremming van de groei zal echter tot gevolg 

hebben dat de konjunkturele schommelingen des te 

scherper worden gevoeld en zal een kompensatie voor 

de vernietiging van arbeidsplaatsen als gevolg van 

de door relatieve stijgingen van de loonkosten ge

induceerde vervanging van ar beid door kapitaal 

tegengaan . Indien men selektieve groei wenst , wordt 

het wel tijd vast te stellen welke selektie zal wor

den gemaakt en op basis waarvan zal worden geselek

teerd . Zolang hier geen duidelijkheid is, kan men 

moeilijk anders verwachten dan een periode van af

wachten en aar zelen wanneer het gaat om bedrijfs

investeringen in Neder land . Ook al wordt in de 

Miljoenennota uitgegaan van een bepaalde groe~ , met 

deze mededeling zijn de voorwaarden voor die groei 

nog niet gegeven . 

Wat de afstemming op de openheid van onze economie 

betreft , moet vervolgens nog worden gewezen op de 

invloed op de export en daar mee op de werkgelegen

heid van een alleen door Nederland doorgevoerde 

belasting van de pr oduktie met de sociale kosten 51 ) 
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Een tweede schok is de verhoging van de invoerprijs 

van olie met ongeveer 185% geweest 52 ) ~ Het zou toch 

niemand moeten verbazen dat de verwerking van deze 

deflatoire - d.w.z. vraagverminderende en dus pro

duktie en werkgelegenheid verminderende - impuls 

tijd vergt. 

Eist de oplossing of verwerking van deze problemen 

een verandering van onze orde? Het lijkt mij niet 

juist te veronderstellen dat men door een dergelijke 

verandering de doorwerking van de gevolgen van oneven

wichtigheden kan vermijden. Dat geldt voor de gevol

gen van een langdurig onevenwichtig beleid, waarvoor 

èn de overheid èn de werkgevers èn de werknemersorga

nisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dat 

geldt ook voor de problemen rond de milieukosten en 

de energievoorziening; Men moet konsekwent handelen. 

Indien een schoon milieu een welvaartsmaatstaf is, 

dan zal men daarvoor een prijs moeten betalen, dat 

betekent dat men er een deel van het inkomen aan zal 

moeten besteden. Indien een gewaarborgde energievoor

ziening in de toekomst een welvaartsmaatstaf is, zal 

men voor de pogingen om dit te bereiken een prijs 

moeten betalen en er dus een deel van het inkomen voor 

over moeten hebben. Indien herbezinning op het werken 

leidt tot de wens meer vrije tijd beschikbaar te hebben, 

dan zal men voor deze welvaartsmaatstaf een prijs 

moeten betalen. Dat geldt voor elke maatschappelijke 
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orde. Indien men konjunkture l e schomme l i ngen wens t te 

vermijden, dan zal men een be l e id mo e t en voeren da t 

zoveel mo ge lijk ger i ch t ~s op een evenwi chti ge ontwik

keling. Het is illusoir te denken dat het altijd moge

lijk is onevenwichtigheden en dus pijnlijke aanpassin

gen te ontlopen. Gebrek aan kennis, gebrek aan snelle 

informatie, gebrek aan reaktiesnelheid en gebrek aan 

bereidheid om te doen wat het meest aangewezen lijkt 

in een bepaalde situatie hebben dit tot gevolg. Dat 

neemt niet weg dat men kan proberen de nadelige ge

volgen zo goed mogelijk op te vangen . Indien het dan 

zo is dat in de huidige depressie blijkt dat de op

vang van de nadelige gevolgen onvrede oproept, dan is 

het nodig dat men zich bezint op de vraag of het niet 

anders en beter kan. Dit kan leiden tot een verande-

ring van instituties en daarmee tot een verandering 

van de maatschappelijke orde zonder dat het kapita

listisch karakter wordt aangetast. 

Na de tweede wereldoorlog is in Nederland bewust ge

bouwd aan een maatschappelijke orde, waarin op eco

nomisch terrein het overleg een belangrijke plaats 

~nnam. Dit overleg is thans vervangen door polarisa

tie en strijd. Het overleginstituut bij uitstek - de 

S.E.R . - funktioneert niet of nauwelijks bij belang

rijke zaken . Dat betekent , dat in de afgelopen jaren 

de maatschappelijke orde is gewijzigd . Thans schijnen 
wij te staan aan de vooravond van verdergaande veran-

deringen. Wat zal de rol van de overheid hierin 
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zijn? Keynes verwachtte reeds dat de overheid een 

"ever greater responsibility for directly organising 

investment" zal nemen 53 ) . 

Tijdens deze depressie is vele malen een beroep op 

de overheid gedaan voor financiële steun. Hierbij 

zal men toch moeten verwachten dat deze overheid 

zich een oordeel vormt over de levenskansen van de 

betrokken onderneming . Indien men dat aanvaardt, 

hoe zal men dan in andere tijden de overheid het 

recht op een oordeel kunnen ontzeggen? Waarom zou 

de overheid terug moeten treden, wanneer het weer 

goed gaat in de economie? 

Er is geen reden om ondernemers aan de schandpaal te 

nagelen, indien blijkt dat zij na op basis van zo 

goed mogelijke informatie investeringen verricht te 

hebben, een vergeleken met de markt te grote produk

tiecapaciteit hebben gekreëerd. Naar mate echter de 

gevolgen van niet te vermijden vergissingen groter 

worden, zal er behoefte zijn aan een oordeel dat 

inderdaad zo zorgvuldig als gegeven de omstandigheden 

maar mogelijk ~-1as, te werk is gegaan. Een kontrole 

achteraf, dat wil zeggen nadat de moeilijkheden zijn 

ontstaan, zal op den duur we1n1gen bevredigen. Dit 

leidt naar mijn mening dan ook onherroepelijk tot 

een beoordeling vooraf. Een dergelijke beoordeling kan 

zijn rechtvaardiging vinden in het feit, dat bij een 
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mislukking de gevolgen- o.a. via werkloosheid of fi

nanciering van de kosten om de onderneming gedurende 

een aanpassingsperiod e i n stand te houden - op de 

gemeens chap wo r den a f gewent e ld . Indien hier een goede 

over legstruktuur wo r dt gekreëer d , waar deskundighe id 

regeer t en niet het politieke voor Jordeel , zal een 

werkbar e situatie ontstaan , die het krea tieve el ement 

van de ondernemersfunktie niet zal aanta sten . He t b i edt 

de ondernemer een zekerheid : hij weet zich mede gedra

gen door een toetsing namens de gemeenschap . Deze toet

sing kan (geheel volgens Keynes) een voorwaarde zijn 

voor het met sukses funktioner en van het partikulier 

initiatief en een middel zijn om vernietiging van 
. . . k 54) 1nst1tut1es te voor omen . 

Deze toetsing namens de gemeenschap houdt echter in dat 

dan niet meer kan worden gesproken van een kapitalistisch 

systeem, maar dat moet worden gesproken van een socialis

tisch systeem: de resultaten van de eigen calculaties van 

de onderneming en die van de kapitaalverschaffers worden 

getoetst . 

Intussen moge worden bedacht dat deze toetsing niet eenvou

dig zal zijn . Ik vrees dat scherpe criteria niet te formu

leren zijn. Is de Selectieve Investeringsregeling in dit OJ 

zicht al geen voorbeeld? Hoe zal de ruimte , die door gebrel 

aan scherpte ontstaat, worden gevuld? Het beleid in deze 

kan zo beperkend zijn dat een situatie ontstaat die de on

dernemers als niet werkbaar ervaren . Dat is een gevaarlijk 
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ontwikkeling voor een open economie, zolang er nog moge

lijkheden zijn zich elders te vestigen. 

Tussen deze toetsing die naar men mag verwachten alleen 

op belangrijke investeringsbeslissingen betrekking zal 

hebben en de toetsing van wat wordt genoemd de maatschap

pelijke betekenis van de voort te brengen produkten ligt 

een grote afstand. Het zal van de kriteria afhangen of 

men kan vermijden dat al of riiet versluierd dit laatste 

wordt getoetst. 

Het is wel duidelijk dat de laatste jaren op sterk pola

riserende wijze over onze maatschappelijke orde wordt ge

sproken. Zal weer gelden: "Deliberante senatu perit 

Saguntun?" Wordt het geen tijd dat de overheid een initia

tief neemt om dit te doorbreken? Naar mlJn mening eist dit 

een overlegstruktuur die speciaal voor dit probleem wordt 

gevormd. Ik heb nl. de indruk dat de huidige S.E.R. door 

de ontwikkeling van de laatste jaren niet meer het ge

schikte orgaan is om deze taak op zich te nemen. Hoe deze 

overlegstruktuur er ook moge uitzien, het is de taak van 

de wetenschapsbeoefenaren dit overleg te begeleiden. Eco

nomisten zullen dit debat over "ordevraagstukken" niet 

moeten mijden, de economische problemen spelen in de dis

kussies een belangrijke zo niet overheersende rol. Deze 

begeleiding zal vrucht afwerpen, indien de wetenschapsbe

oefenaren integer zijn, dat wil zeggen zij moeten hun voor

onderstellingen laten zien en niet meer concluderen dan 

wetenschappelijk verantwoord is. 
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